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Koszorús Ferenc igaz magyar katona volt, aki becsületesen szolgálta hazáját és elhatárolódott minden
szélsóséges politikai irányvonaltól. Egyaránt elitélte a Magyarországra veszélyes kommunizmust és
nácizmust. Éppúgy ellenségnek tartotta Kun Bélát mint Baky Lászlót.
1944-ben azzal irta be Magyaroszágot a történelembe, hogy az egyetlen német szövetséges volt.
amelyik katonai erővel akadályozta meg a több, mint negyedmillió budapesti és menekült zsidó
deportálását. Koszorús első páncélos hadosztályával önként jelentkezett, parancsot kért - és kapotthogy meghiúsitsa Baky László és Adolf Eichmann deportálási terveit.
Más következméye is volt a “Koszorús akcionak.” Néhai Tom Lantos, Magyar szárnazású Amerikai
kongreszszusi képviselő és Holokauszt tulélő, rámutatott, hogy a julius 6-i “Koszorús akcio,”
lehetővé ”tette a hires Wallenbergnek, aki 1944 julius 9-én érkezik Budapestre, hogy sikeres és
hatékony mentő küldetését teljesitje.”
Arra a kérdésre, hogy miért irta le a '44 júliusi eseményeket, Koszorús ezredes igy válaszolt:”Leirásával
és közreadásával tartozom a magyar jövőnek.Tartozom, mert igen jellemző arra a korszakra,és
mindenek előtt igen nagy bizonyitó erővel bir azok ellen a rágalmak ellen, amelyek alapján
Magyarországot sirba fektették…Viszont a legvérmesebb kritikusok sem tagadhatják meg e leirástól,
hogy olyan tények felé nyújt rövid bepillantást, melyekről a nyugati közvéleménynek fogalma sincs."
Koszorús ezredes fent emlitett érvei ma is érvényesek, amikor vannak, akik a történelemből politikát
kovácsolnak vagy akik nem ismerik a tényeket és a történelmet befeketitenék.Tom Lantos képviselő
1994-ben, a magyar zsidók deportálásának 50. évfordulóján a washingtoni képviselőházban elmondott
felszólalásában így emlékezett a Koszorús-akcióra.
„Túlságosan is gyakori, hogy a nácik ellen küzdők erőfeszitéseit nem ismerték el. Idén, a magyar
holokauszt 50. évfordulóján a világ a tanulságokon elmélkedik. Büszke vagyok rá, hogy tiszteletemet
fejezhetem ki a hazafi, emberbarát és hős Koszorús ezredes előtt.”
Ezért is szükséges, hogy Koszorús ezredes hősies akciójára úgy emlékezzünk, hogy ez a történelmi
epizód maradandó legyen a mának és a jövő nemzedékének egyaránt és, hogy ezt az egyedülálló
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történelmi tényt a külföldiekkel is megismertessük. A szobor es a ma felavatott szöveg ezt a nemes célt
szolgálja.
Mindezekért köszönetet szeretnék mondani Simicskó István miniszternek, Magyarország kormányának,
a Koszorús Emlékbizottságnak és elnökének, Dr, Hantó Zsuzsának, mindenkinek, akik történelmi
igazságot támogatják, beleértve a mai tisztelt vendégeket. És mindenkinek, aki a tények alapján
győződtek meg arról, hogy Koszorús ezredes igaz ember volt. Hadd emlitsek csak egy pár nevet Hende
Csaba, Kövér László, Martonyi János, Heisler András, John Lukacs, Németh Zsolt, Fenyvesi Károly,
Szőcs Géza, Gulyás Gergely . . . .
Soha nem felejthetjük el a holokauszt német és magyar bűnöseit, nemcsak az áldozatok miatt, de amiatt
is, hogy ilyen barbarizmus nehogy ismét bekövetkezzék. Ugyanilyen fontos, hogy emlékezetünkbe
véssük a magyarok hősiességét és példaként állítsuk őket a jelennek beleértve a mai katonáknak is.
Magyarország e tragikus korszakának történelme csak így lehet teljes.
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